
                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA 

ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 

GRADSKO VIJEĆE 

Odbor za društvene djelatnosti, 

i mjesnu samoupravu 

KLASA: 021-06/14-01/10 

URBROJ: 238/12-01-14-2 

Jastrebarsko, 25. ožujka  2014. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

s 5. Sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća 

Grada Jastrebarskog, održane 25. ožujka 2014. Godine u 18:00 sati u Gradskoj 

vijećnici u Jastrebarskom, Trg J.J. Strossmayera 13. 

 

NAZOČNI ČLANOVI POVJERENSTVA: 

1. Josip Cuković 

2. Bojan Pozderac 

3. Vladimir Šimunković 

4. Nikola Ivčec 

 

NENAZOČAN ČLAN ODBORA: Krunoslav Tandarić 

OSTALI NAZOČNI: Maja Lovretin, vršiteljica dužnosti pročelnice Upravnog odjela 

za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije; Marijan Meštrić, voditelj 

Odsjeka za komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i  

Zdravko Režek, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti. 

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar 

 

Josip Cuković otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je sjednici nazočno 

4 od 5 članova Odbora, te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Za današnju 

sjednicu predlaže slijedeći 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu 

samoupravu, 

2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa malih 

komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja 

Grada Jastrebarskog, 

3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o 

raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2014. godinu, 

4. Razno. 



 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje. 

Članovi Odbora jednoglasno su usvojili predloženi Dnevni red. 

 

Ad 1.) Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i 

mjesnu samoupravu 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 4. Sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu 

daje se na glasovanje. 

Članovi Odbora jednoglasno su usvojili zapisnik s 4. sjednice 

 

Ad 2.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa 

malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s 

područja Grada Jastrebarskog 

Josip Cuković poziva Marijana Meštrića da usmeno pojasni Prijedlog Programa. 

Marijan Meštrić usmeno je pojasnio Prijedlog Programa. Program je dostavljen u 

prilogu. Brutto iznos je 2.500.000,00 kn, a zahtjeva je bilo za preko 6 milijuna 

kuna. U nastavku je i terminski plan radova, čija će realizacija ovisiti i o 

vremenskim uvjetima, no pokušati će se držati terminskog plana. Odnosi se na 

nerazvrstane ceste. 

 Otvorena je rasprava. 

Nikola Ivčec kazao da su se mjesni odbori složili sa tim planom, jer novca više 

nema. 

Marijan Meštrić naglasio je da uređenje kapela i slično ide s drugih pozicija, a ne 

iz malih komunalnih akcija. 

Vladimir Šimunković uočio je da kod M.O. Novaki Petrovinski nema popunjene 

rubrike, moli pojašnjenje jer nije napisan opis,  piše samo broj troškovnika.  

Marijan Meštrić to je lapsus koji će biti ispravljen, hvala na upozorenju. Ispraviti 

će do sjednice Gradskog vijeća.  

Josip Cuković pitao je po kojim se kriterijima biralo kojim redom idu odbori? 

Marijan Meštrić kazao je da su terminski plan radile Ceste Jastrebarsko d.o.o. i 

oni su određivali gdje će se i kada što raditi.  

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim 

četvrtima s područja Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Programa malih komunalnih akcija 

po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog, te se 

upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o 

raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2014. godinu 

Josip Cuković poziva Zdravka Režeka da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Zdravko Režek usmeno pojašnjava prijedlog Odluke, sukladno planiranim 

sredstvima u Proračunu raspoređuje se strankama 60.000,00 kn, sukladno broju 



pojedinih vijećnika u trenutku biranja gradskog vijeća. Naknade se isplaćuju se na 

račune stranaka kvartalno. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2014. 

godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o raspoređivanju sredstava 

političkim strankama za 2014. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu 

i usvajanje. 

 

Ad 4.) Razno 

/// 

 

Dovršeno u 18:15 sati 

 

Zapisničar        Predsjednik 

Sonja Pukšar       Josip Cuković 


